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Депутати міської ради зібралися сьогодні на чергове засідання серпневої сесії.
Проголосували за надання допомоги на дороговартісне лікування дитині і другим стали
розглядати питання «Різне»

Депутати міської ради зібралися сьогодні на чергове засідання серпневої сесії.
Проголосували за надання допомоги на дороговартісне лікування дитині і другим стали
розглядати питання «Різне». А вже тут і виступи обурених чернівчан і взаємні
звинувачення і мінімум конструктиву.
На початку сесії депутати вшанували хвилиною мовчання загиблих три роки тому в
Іловайській трагедії. Перейшли до «Різного», вислуховували чернівчан. Зокрема і автора
петиції щодо фінансування капітального ремонту дороги по вулиці Суворова.
Олександр Борчук, автор петиції: «З 2005 року ми, мешканці, які там мешкають є
заручниками, попали в екологічний полон від забудовників
Я там мешкаю і не можу раніше 2-ї години ночі відкрити вікно, не хочу дихати повітрям,
що містить всю таблицю Менделєєва. Мені не вистачає кисню. Я хочу кисню, діти, що там
живуть хочуть кисню, а його немає».
І знову в справу вмішалася політика. Депутати від Рідного міста вважають, що вулицю
робити повинні забудовники
Василь Продан, керівник фракції «Рідне місто» : «Це люди, які, Олексій Павлович у
минулій каденції сиділи з вами поряд від «Фронту змін». Які , там де можна будувати
максимум три поверхи, вони побудували дев’ять. Цю вулицю треба робити. Але чому
заробляти мають ваші однопартійці, а робити вулицю має вся громада, скажіть
будь-ласка. А тут для того щоби закрити ваші бізнеси і зробити дорогу за рахунок
громади треба віддати 6 мільйонів? Скажіть, будь-ласка, це справедливо і це
правильно? І це ті люди, які не мають грошей зробити за власні кошти. У них було
зобов’язання, коли вони отримували цю земельну ділянку, гарантували, що вони її
зроблять і це вже 10 років вони казали».
Олексій Каспрук, Чернівецький міський голова: «Біля вас сидить Ваш однопартієць,
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Валерій Чинуш, який так само звів там 9-типоверїховий будинок на розі Суворова і
Аксеніна, так само його машини розбивали дорогу, так само спаплюжений зовнішній
вигляд міста цією багатоповерхівкою. Звідки у Вас стільки цинізму? За того, за кого ви
говорили, он – показували фотографії, він виконає свої роботи, згідно навантаження
зробить там 40 метрів вулиці. Мені нічого не треба, не я даю гроші, а ви даєте гроші. …
Тут політика, тут немає господарки в цій залі».
Зійшлися на тому що проголосували про винесення на наступну сесію питання про
розгляд петиції щодо фінансування ремонту на Суворова. А далі протягом кількох годин
– традиційні незлічимі суперечки щодо роботи комунальників, ремонту доріг, попередніх
голосувань депутатів. Жодного конструктивного рішення. Керівник міського управління
культури запропонувала дискусію щодо придбання для Чернівців штучної новорічної
ялинки. Ціна питання – 615 тисяч гривень, з 3Д освітленням – понад півтора мільйона.
Вирішили створити робочу групу для вивчення питання
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